
Utbetaling av rammetilskudd til kommunene, januar 2018 (termin 1) 

Forklaring til tabellen 

Kolonne 1 – Innbyggertilskudd, inkludert utgiftsutjevning (post 60) 
Kolonnen viser 1/10 av bevilget innbyggertilskudd til kommunene i vedtatt statsbudsjett for 2018. 
Det er korrigert for utgiftsutjevning.  

Kolonne 2 – Inntektsutjevning denne termin 
Kolonnen viser faktisk inntektsutjevning ved denne terminutbetaling. Ev. gjenstående 
inntektsutjevning, som vil bli trukket i kommende terminer, er vist i kolonne 14. Inntektsutjevningen 
for termin 1 2018 gjelder skatteinngangen oktober og november 2017.  

Kolonne 3 – Distriktstilskudd Sør-Norge (post 61) 

Kolonnen viser 1/10 av bevilget distriktstilskudd Sør-Norge i vedtatt statsbudsjett for 2018. 
Tilskuddet er inkludert småkommunetillegget. 

Kolonne 4 – Distriktstilskudd Nord-Norge (post 62) 
Kolonnen viser 1/10 av bevilget distriktstilskudd Nord-Norge i vedtatt statsbudsjett for 2018. 
Tilskuddet går til kommuner i Nord-Norge og Namdalen og er inkludert småkommunetillegget. 

Kolonne 5 – Totalt skjønnstilskudd (post 64) 
Kolonnen viser summen av utbetalinger på post 64 denne termin: Ordinært skjønnstilskudd 
(kolonne 6), ekstra skjønn tildelt av fylkesmannen (kolonne 7), ekstra skjønn tildelt av 
departementet (kolonne 8) og økt kompensasjon i overgangsordning som finansieres med 
skjønnstilskudd (kolonne 9). 

Kolonne 6 – Ordinært skjønnstilskudd, fast terminbeløp (post 64) 
Kolonnen viser 1/10 av forhåndsfordelt skjønnstilskudd til kommunene, jf. Grønt hefte 2018 tabell 
1-k. 

Kolonne 7 – Ekstra skjønn fra Fylkesmannen (post 64) 
Kolonnen viser ekstra skjønnsmidler tildelt av Fylkesmannen denne terminen.  

Kolonne 8 – Ekstra skjønn fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (post 64) 
Kolonnen viser ekstra skjønnsmidler tildelt av departementet denne terminen.  

Kolonne 9 – Økt kompensasjon i overgangsordning som finansieres med skjønnstilskudd 
(post 64) 
Departementet har i statsbudsjettet for 2018 foretatt en ny beregning av overgangsordningen for 
kommuner som slår seg sammen. Økningen i kompensasjon i overgangsordningen finansieres 
delvis med skjønnstilskudd, og delvis med en omfordeling innenfor innbyggertilskuddet. Kolonnen 
viser fordeling av kompensasjon som finansieres med skjønnstilskudd. Den delen av 
kompensasjonen som finansieres med skjønnstilskudd utbetales i sin helhet 1. termin 2018, mens 
den delen som finansieres ved en omfordeling innenfor innbyggertilskuddet utbetales gjennom 
året. Kolonnen viser engangsutbetalingen av skjønnsmidlene i denne terminen. For nærmere 
informasjon om endringen vises det til departementets nettsider.   

Kolonne 10 – Regionsentertilskudd (post 65) 
Kolonnen viser 1/10 av bevilget Regionsentertilskudd i vedtatt statsbudsjett for 2018. Tilskuddet 
går til kommuner der det er fattet nasjonalt vedtak om sammenslåing i perioden for 
kommunereformen, og som slår seg sammen, og som etter sammenslåingen får over om lag 8000 
innbyggere. 

Kolonne 11 – Veksttilskudd (post 66) 
Kolonnen viser 1/10 av bevilget veksttilskudd til kommuner med særlig sterk befolkningsvekst i 
vedtatt statsbudsjett for 2018.  

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/inntektssystemet-for-kommuner-og-fylkeskommuner/stortingets-budsjettvedtak-om-rammetilskudd-til-kommuner-og-fylkeskommuner-for-2018/id2582868/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/inntektssystemet-for-kommuner-og-fylkeskommuner/stortingets-budsjettvedtak-om-rammetilskudd-til-kommuner-og-fylkeskommuner-for-2018/id2582868/


Kolonne 12 – Storbytilskudd (post 67) 
Kolonnen viser 1/10 av bevilget storbytilskudd til de fem største byene i landet i vedtatt 
statsbudsjett for 2018. 

Kolonne 13 – Utbetalt denne termin 
Kolonnen viser sum (kolonne 1–5, 9–11) til utbetaling denne termin.  

Kolonne 14 – Gjenstående inntektsutjevning. Trekkes påfølgende terminer 
Kommuner med skatteinntekter over landsgjennomsnittet får gjennom inntektsutjevningen et trekk 
i rammetilskuddet. Kommuner som skal trekkes mer enn de ellers skulle fått utbetalt i 
rammetilskudd, vil bli trukket det gjenstående beløp i utbetalingen(e) for neste termin(er). 


